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 چكيده
و اين  ثير فراوانی از آيات قرآن كريم پذيرفتهأت، شاعران پارسی با هر گرايش مذهبی و كالمی

 شهود استآنها م گوناگون )تلميح، تضمين، اشاره، اقتباس ...( در شعر يهاصورتثيرپذيري به أت

ي هافرقهاينكه  بهباتوجّهيافت كه از اين مضامين خالی باشد.  توانمیكه شعرِ كمتر شاعري را جايیتا

 تعاريف و تعاليم در سايۀكدام آيات و اشارات قرآنی دارند و هر مختلف اسالمی، تفسير و تأويل خاصی از

قرآن را تفسير و  زمان خود، آياتسياسی  -شرايط مختلف اجتماعی به دليليشان و همچنين هافرقه

خود و با رنگ و بوي شاعرانه و  به گرايش مذهبی/كالمیباتوجّهنيز  گوپارسی ، شاعراناندتأويل كرده

« قلم» نیواژة قرآ پژوهش، كاربرداين برند. در میكارهاي ادبی، اين مضامين را در آثارشان بهتصويرسازي

   پس از تحليل و . شودبررسی می كالمیو با گرايش مذهبی/گپارسی سازجريان شاعران در اشعار

اين  ی شاعران انتخابیبندي تلقّ، استخراج و دستهقلممان از واژة ان و متكلّمفسّر بندي تلقّیدسته

ابياتی كه  تررهگذر، درك صحيحشايان ذكر است از اين  .پذيردصورت می قلم ةواژ پژوهش، از مفهوم

جايگاهشان در كه عالوه بر شاعران منتخب در اين پژوهش  .شودنيز محقق می هستندحاوي واژة قلم 

ند از: اعبارت ،اندانتخاب شده ،خاصی كه به مباحث كالمی دارند توجّهاساس تاريخ ادب پارسی بر

 .جامی مولوي، حافظ و سعدي، ار،عطّ نظامی، سنايی، خاقانی، ام،ناصرخسرو، خيّ فردوسی،
 

 .قلم گو، واژة قرآنیان، متكلّمان، شاعرانِ پارسیمفسّررايش مذهبی/كالمی، گکليدی:  هایهواژ

                                                           
 mmusavi@ut.ac.ir                     . رايانامۀ نويسندة مسئول:                                                      *



 «قلم»گو از واژۀ قرآني تلقي کالمي شاعران پارسي/ 64

 مقدّمه .1

؛ لذا تأثير مستقيم تعاليم و مفاهيم اسالمی، در محدود به دورة اسالمی استی پارس شعر

مرتبط با كالم  رسد. لغات، اصطالحات و مفاهيمنظرمیگو بديهی بهپارسی اشعار شاعران

گشايی از گره تر و احياناًمنظور درك درست و دقيقبه كندمیايجاب  اسالمی در اشعار

 ، به تحقيق در مفاهيم كالمی نيز بپردازيم.آنهاهاي موجود در ابهام

كالمی  ايفرقه به شاعر انتساب براي كافی دليل ،خاص كالمی اصطالح يک وجود

 كالمی شاعر خواهد شد. راهگشاي فهم باورهاي ،ا بسامد اين نوع اصطالحاتامّ ،شودنمی

گو از واژة شاعران برجستۀ پارسی بندي تلقّیكوشيم با استخراج و دستهدر اين مقاله می

و  توجّه ميزان و گويندگان مذهبی/كالمی گرايش دربارة ،هاآن در تدقّ و «قلم» قرآنی

آنان مفاهيم موجود در شعر  ،نتيجهبحث كنيم و درت ايشان به اين مفاهيم و باورها دقّ

 .تر دريابيمرا دقيق

 حسن سهرابعلی و (1367) «آفريننده قلم» ۀمقال در ياحقی جعفرمحمّد ،اينازپيش

 به (1390) «القلم ةيمتاويلی از مفهوم قلم در مثنوي تحر»ۀ در مقال اهلل يوسفینژاد و روح

سنايی  «لقلما ةتحريم» مثنوي در قلم مفهوم نيز و قلم از عرفا و مانمتكلّ، انمفسّری تلقّ

 اند. پرداخته
 

مختلف  قضا و قدر در فرق ةلئارتباط آن با مسمفهومِ لغوی/اصطالحيِ قلم و  .2

 اسالمي

ترين ابزارهاي ارتباطی يونانی، يكی از قديمی (kālamos)از ريشۀ كاالموسِ  (qalam)قلم 

ها و وقايع شهها از آن براي كسب و كار و ثبت انديكه در سراسر تاريخ، انسان استبشر 

قرآنی، نخستين  اصطالح در قلم» .(«قلم» ذيل :1345 )مصاحب، اندكردهمی استفاده خود زمان

محفوظ جريان يابد و آنچه  ريد و به او فرمان داد كه بر لوحچيزي است كه خداوند آف

قلم بر لوح محفوظ نقش بست؛ اين قلم، قلمی است از نور  ۀوسيلبه ،هست و خواهد بود

. («قلم» :1345 مصاحب، و 187 تا:بی )جرجانی، «است آسمان و زمين بين فاصلۀ آن ولط كه

  است. ي اشعري، معتزله، شيعه و اسماعيليه محدود شدههافرقه ۀاين پژوهش، در حيط

شود كه تمامی اقدار و افعال موجود میازلی، از قرآن و احاديث استنباط  دربارة قلم

روز ازل نوشته شده است و اين موضوع، ارتباط مستقيم با جبر  در قلم وسيلۀدر عالم، به

معتزله بنا بر  ي كالمی است.هافرقهمباحث  كه از اهمّ كندمیو اختيار و قضا و قدر پيدا 

به اختيار انسان در  «عدل الهی»و اعتقاد به  «امر به معروف و نهی از منكر»وجوب 



 65/ 23، شمارۀ پياپي 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

اشاعره . (303و  290 ،286-285: 1362شريف،  ؛83: 1389حلبی، ن.ك: ) افعالش باور دارند

؛ چراكه اگر انسان خالق اعمال خود باشد، در كار معتقد بودند كه فاعل اصلی خداست

و اگر انسان قادر باشد، پس بايد در همۀ احوال قادر  شودمیخدا محسوب  خلق، شريک

-56: 1372مشكور،  ؛93: 1389، ؛ حلبی556-555: 1996)بدوي،  باشد و حال آنكه چنين نيست

 . (326–325: 1362؛ شريف، 58

ست كه ا مراد اين طايفۀ اماميه از عدل آن» ؛شيعه معتقد است انسان مختار است

آن فعل را گويند كه منافر  ،و قبيحواجب نكند ه خداى تعالى فعل قبيح نكند و اخالق ب

واجب، آن بود كه ت باشد و مستحق مذمّ ،آن اگر در آن اختيار دارد عقل بود، و فاعل

 :1373ادي، )سجّ .«ت باشد و فاعلش مستحق مدح و ثوابعقاب و مذمّ تارك آن، مستحق

بودن ما ر حق است و صحيح، ولی موجب مجبورقضا و قد»و باور دارند كه  (1245

ر فرموده است... قضاي الزم و قدرِ حتم، بودن ما را مقدّ؛ چون خداوند خود مختارنيست

شد، ثواب و عقاب و وعد ، اگر واقع میشودمیر و ارادة خودِ مردم واقع ناسباب و اختيابی

تعالی مالمت  كردند و هيچ گناهكاري را خدايگشت و امر و نهی نمیو وعيد باطل می

كرد و نيكوكار به مدح كردن اولی نبود از فرمود و هيچ نيكوكاري را ستايش نمینمی

  .(444–442: 1388ی، )حلّ «نيكوكار بدكار و بدكار به نكوهش اولی نبود از

 گويد: می ،مان اسماعيليهدانند. ناصر خسرو، از متكلّاسماعيليه نيز انسان را مختار می
و مردم كه منزلت او ميان دو منزل است، او را بر طاعت ثواب است و بر معصيت »... 

جدا تواند كرد و عقاب و چون خداي، مردم را خردِ دريابنده داده است كه زشت از نيكو 

شرم در خرد نهاده است كه مردم را نگذارد كه كار ستوران كنند، ببايد دانست كه 

پس حق تعالی سوي  ؛كه ستور كه شرم در آفرينش اوستچنان ؛مردم گذاشته نيست

مردم رسول فرستاد و ايشان را بر معصيت، عذاب وعده كرده و بر طاعتْ ثوابْ و چون 

به باشد، يكی ستوري و ديگر فرشتگی، به نفس عاقله مجبور مردم ميان اين دو مرت

است از بهر آنكه جز خير و طاعت نفرمايد و عاقل نتواند كه جز اين كند و به نفس 

 «نياز استشهوانی مختار است از بهر آنكه او از معصيت و شر و خطا و ثواب بی

(1390 :121-122). 
 

 قلم ۀواژ ریمعنای تفسي. 3

صورت جمع بار هم به دوو  (4و علق:  1)قلم: صورت مفرد بار به دوقرآن،  در «قلم» ةواژ

ان اشعري، امام فخرالدين رازي مفسّرآمده است. در ميان ( 27و لقمان:  44عمران:  )آل

صطلح بوده كه معتقد است كه واژة قلمِ مذكور در قرآن، همان قلمِ رايج و م ق(606–543)
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شوند، وسيلۀ آن علوم محفوظ و منتقل میبت و اينكه بهكتا و جايگاه اهميّت به دليل

او با استمداد از حديث اوائل، قلم را . (17-32/16تا: )بیخداوند به آن سوگند خورده است 

 روز ازل ها در ها و افعال انساناقدار و بودنی ۀده است كه كليكرلين مخلوق معرفی اوّ

 .(78-30/77)همان: وسيلۀ آن جاري و خشک شده است به

معتزلی در تفسير واژة قلم، نه به قصص و اسرائيلياتِ  مفسّر، ق(538–467)زمخشري 

 ل استناداوّ ويل آن داشته و نه به حديث صادرأنه سعی در ت ،ين اشاره كردهان پيشمفسّر

 زدايی و گسترشو عظمتی كه قلم در جهل اهميّت دليل كرده است. وي معتقد است به

 یوي مجازاً قلم را به معن اينكه د به آن سوگند خورده است. ضمن، خداونردعلم دا

 اخبار احكام، علوم،شمرد كه اهميّت میحائز  دليلاين  به را آن و داندمی نوشتن

 .(971و  716-715: 1389) كندمی را ثبتهاي آسمانی و كتاب گذشتگان

ز قلمِ قرآنی را به ان شيعی نيمفسّر، از (ق548–470)ابوعلی فضل بن حسن طَبْرِسی 

ثبت آن را در  اهميّتو  گيردمی نويسند(می با آنقلمی كه )معناي قلمِ مصطلح و مشهور 

. شودمیباعث حفظ، نگهداري و جاودانگی آن داند كه میهاي علمی معارف و دانسته

 .(182-27/181و  210-25/209: 1358) اي نكرده استاوائل اشاره وي نيز به حديث

 مثال، عبدالرزاق براي ؛اندكرده تاويل را قلم واژة روايات، و اخبار به نظر با عارف، انمفسّر

موجودات را نقش  يهاصورتبا اشاره به اينكه عقل،  ،كاشانی، در تأويالت قرآن حكيم

گونه كه اكثر ی تشبيه كرده است. وي نيز همانكلّ ، تأويالً، قلم را به عقلكندمیبندي 

دانند، در ل را يكی میصَوادرِ اوّ ۀاحاديث اوائل را پذيرفته و كليّ يهاصورتعرفا همۀ 

زبهان و يا رو (1423و  1296 :1393) كندمیل تأويل اوّ اي ديگر، قلم را به روحتاويل آيه

ها آموزش خداي تعالی را به انسان كه نداي ازلی داندمیبقلی قلم الهی را از جنس نور 

 .(354و  230: 1395)دهد می
 

 ازلي . احاديث مربوط به قلم4

قلم الهی روايت بارة مشهور در منقول در كتب مورداعتماد فريقين، دو حديثدر احاديث 

 شده است:

 .(3/413: 1862)بخاري،  عَلَى ذَلِکَ أَوْ ذَرْ مُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِّالْقَلَ ، جَفَّةَيَا أَبَا هُرَيْرَ .1

اين نكته برداشت  آن،از معناي  است كهمشهور  «وفِ قلمجف» حديث اين حديث به

ها و موجودات در زندگی انسانچه آنچه در اين دنيا جاري است و هركه هر شودمی
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شدن قلم و خشکاست آن را در روز ازل با قلم الهی نوشته  افتد، خداي تعالیاتفاق می

 ييرپذير نخواهد بود.گرفته شده است، تغهی نيز به اين معناست كه آنچه درنظرال

: 1398)ترمذي، 1الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَد اللَّهُ مَا خَلَقَ إِنَّ أَوَّلَ .2

است. معنايی  شده معرفی قلم ل،اوّ صادر اصطالح، به يا آفريده ليناوّ حديث، اين در .(424

اين است كه تمامی اعمال و افعالی كه در اين دنيا  ،شودمیكه از اين حديث استنباط 

و در اين دنيا هيچ موجودي در صدور  استخداي تعالی  ةگيرد، همگی آفريدصورت می

 2 ي گوناگون روايت شده است.هاصورتل به اوّ حديث صادر افعالِ خود نقشی ندارد.
 

 قلم ي شاعران از واژۀ قرآنيتلقّ. 5

خود، چندين بار، با گرايش به يكی از فِرَقِ  در اثر صطالح كالمیاگر شاعري از يک ا

از اصطالحات  بيشتري تعداد اگر هرچند ؛بود خواهد لمّأتقابل كند، استفاده مذهبی/كالمی

آن  هاي كالمی/مذهبیگرايش بارةنظر در شوند، اعالمكالمی در يک اثر بررسی و تحليل 

 تري خواهد داشت.شاعر پايۀ علمی
 

 فردوسي. 5-1

شعوبيه، زيديه،  اشاعره، معتزله، به متمايل را فردوسی گوناگون، داليل ارائه با نپژوهشگرا

 3:انداسماعيليه يا اماميه دانسته
 

 قلم و آفريد وحــل هــك بدانگه

 نگذرد كسى رايش و رمانــف ز

 

 مـرق هابودنی هـهم رــب زدــب 

 ردـنسپ زمين اوى ـب ورـم ىـپ

 (1/173: 1969سی، )فردو    

بيت نخست،  در است. كاربردهبه اشاعره مذاق بر را قلم فردوسی اينجا در رسدمینظربه

صراحت، ا در بيتی ديگر، بهامّ ،داندۀ مخلوقات را پس از آفرينش قلم میكليّ آفرينش

 ند:هست يواحد ؛ گويی كه از نظر وي عقل و قلم، حقيقتدشمرلين مخلوق میعقل را اوّ
 

 

 نخست آفرينش، خرد را شناس

 

 نگهبان جانست و آنِ سه پاس 

 (1)همان:                        
 

 ناصرخسرو. 5-2

قلم  مضمون به اينكه توجّهازلی دارد، بدون  اي كه به واژة قلمناصرخسرو در تنها اشاره

ب به پيامبر است، دربارة مفهوم روايی آن، ضمن تعليم ازلی، مأخوذ از حديث منسو

 :كندمیخود ترديد  عقايد اسماعيلی
 

http://ganjoor.net/naserkhosro/
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 مــقل هـوده است و رفتـر كار بـاگ

 ه نيک و نه بدـو نـد از تـر نايـوگ

 پرستال است اگر بتـعقوبت مح

 رـداي است اگـو خـت گار زيّستم

 

 ه بيهوده غم؟ــورد بايد بـرا خـچ 

 و نه مدح و نه ذمـتر ـروا نيست ب

 مـد صنــرستـزد پـرمان ايـه فـب

 مـه دست تو او كرد بر من ستـب

                        (1387 :62                       ) 

ها را در شدن افعال و بودنیشناسد و نوشتهخود می او انسان را مختار و فاعل افعال

 .شماردخدا می تدر تضاد با اختيار انسان و عدالروز ازل، 
 

 امخيّ. 5-3
 ن رانندـی مـو بـچ م قضاـقلن ــر مــب

 تو دي بی من و امروز چو دي بی من و

 

 ازـهان هست مَجـاي دل چو حقيقتِ ج

 ازـا درد بسـار و بـا سپـه قضــن را بــت
 

 

 استها بــوده بـر لـوحْ نشـانِ بـودنــی

 در روز ازل هــرآنچــه بـايـست بـــداد

 

 دانندرا میـدش ز من چـک و بـپس ني 

 دــه داور خواننـم بـته حجّـه چـردا بـف

 (47: 1367و  88: 1321)خيام،          

ري خواري ازين رنجِ دراز ـه بَـچندين چ

 و نايد بازـرِ تــزِ به مــه قلــرفتن ــكاي
 (151: 1379 و 26: 1367)همان،            

 پيوستـه قلـم ز نيک و بد فرسوده است

 غـم خـوردن و كوشيدنِ ما بيهوده است

(25: 1883)همان،   

ام منسوب است، در سه رباعی، اشاره به قلمِ ازلی شده هايی كه به عمر خيّدر رباعی

   در رباعی دوم و سوم، به  ؛شودمیجبرگرايانه ديده  ۀاست و در هر سه رباعی انديش

الهی رفته  راكه تمامی اين اتفاقات بر قلمكند؛ چسفارش میاعتنايی به درد و رنج بی

كند ل نيز اعتراض میاوّ فايده است. در رباعیغم خوردن و ناراحتی بی ،بنابراين ؛است

، چرا بايد است ازل بر قلم الهی جاري شده همۀ كارها بدون اختيار من در روزكه وقتی 

 ينده همچون يک اشعريِم و سوم، سراهاي دودر رباعیدر روز داوري مرا مؤاخذه كنند. 

اعتراضی قلم الهی بر همۀ افعال و اقدار اعتقاد دارد و به آن  شدنمعتقد، ابتدا به جاري

ل كه با پرسشی اوّ دارد و اين با رباعیمی، بلكه مخاطبان را از اعتراض برحذرنداردهم 

 در رباعی دارد. پرسش و انكاري كهتناسبی ن كند،میازلی ترديد  در فلسفۀ قلمطنزآلود، 

نوع اعتراضات  از را آن تواننمی كه است داوري روز به اعتراض نوعی خورد،میچشمبه لاوّ

 ی كرد.اشاعره تلقّ مان معتزلی در برابرمتكلّ رايج
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 سنايي. 5-4

 قلم لطف  -
 لطف نگارد مــقلدا از ــه خــرا ك آن

 

 ی نخورد هيچـدور دريغ نـروز دريـام
  

 مهر مـقلی همه را از ـبنگاشت تو گوي

 

 نيارد ود زحمت مشاطهـه خــكه ب شايد 

 (844: 1354)سنايی،                      
 و يک سوخته بر عدل عمر برـدل تـاز ع

 

 رـر بــبص ر حسّــو بـاش ازل نقش تنقّ

 (252)همان:                                 

 لم قضاق  -
 ازـمبهـون قضا بــر جاي چـه هــخام

 

 درـمهـدر بــون قـر وقت چـه هـجام 

 (254)همان:                              

 قلم نگارنده  -
 ه بر اطراف عرشـدم كجا زد آدم آن ساعت ك

 رون كرد گفتـرده بيـر چون از پـعقل را تقدي
 

 راـوح نگــر لــراند بیــم قلمدرد بودردا  

 گرد عشاقان مگرد اي مختصر هان زينهار
 

 4( 223)همان: 

كند كه تعبيري لطيف از می لطف و مهر معرفی شدن قلم الهی را از سرسنايی جاري

 شدنوي نوشته .باشد اشاعره هايرادهاي معتزله ب تواند ردّي برمی كهالهی است  تقدير

و ممدوح  5بودردا ات اخالقیخصوصيّ ی شاملحتّ، ازلیۀ قلم وسيلدر روز ازل به را افعال

 تعالی عاجز است.باري كند كه قلم از توصيف صفاتصراحت اعالم میا بهامّ ،داندخود می

كند و ا با توصيفی كه از قلم میامّ است، بودنِ قلم تصريح نكرده لسنايی به صادرِ اوّ

ديگر اشاعره، قلم را  مانندشمارد، در واقع هشده بر قلمِ ازلی میها را جاريبودنی ۀكليّ

، همچون سير العبادو  طريق التحقيقدر  در ابياتی ديگر ؛ البتهدانداولين مخلوق می

 كند:اسماعيليان و برخی از اماميه، عقل را نخستين مخلوق معرفی می
 

 

 د ز امرش دانــود شـوجـه مـچهر

 

 اوسـت كـاوّل نتيجــۀ قـــدم است

 

 انــه جــد آنگــل آمـر عقـتپيش 

 (141: 1360)سنايی،                 

 كـافتـابِ سپيــــدة عــــدم است

 (220)همان:                            

ل نيز، همچون اماميه، روح و وجودِ پيامبر را ازلی و صادر اوّ سير العباددر ابياتی از 

 كند:معرفی می
 م از زر اويـــــه هـــــختـا ريـنبيا

 ودستـــرســش در ازل نفـــدمــق

 

 ود بر سرِ اويــد بــشان نقهـرچـه 

 ودستــد نياســـش در ابــدمـــن

 (190)همان:                            

http://ganjoor.net/sanaee/
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 خاقاني. 5-6

براي  آن از اردمو اكثر در اامّ ،شودمی ديده وفوربه خاقانی ديوان در قلم قرآنی ةواژ

 است: تصويرسازي استفاده كرده
 

 در صف و سجده از قد و پيشانی ملوك
 

 رقم زده بر آستان اوست القلمنون و  
 

 6(73: 1382)خاقانی، 

 در چند بيت هم به مفاهيم كالمی قلم اشاره كرده است:
 بودن قلمازلي -

 ا ازل راستـــم كجـــوح و قلــوان ل

 

 در واالستــــاج دوات صــمحت 

 (186)همان:                         

 قلم تقدير  -

 ی باشـد همـهان اي دل خاقانی خرسن

 

 راند و قدر شد قلمه خداوند ــرچــر هــب 

 (606: 1382)خاقانی،                         

 ساير -

 مرسل نه خود سلطان درويشان خاص است احمد

 

 فرقانشطغراست بر منشور  القلمكه از نون و 

 (213)همان:                                

كه وي همانند اشاعره،  شودمیگونه برداشت از اشارات خاقانی به واژة قرآنی قلم اين

  ار و افعال جهان را جاري و اقد قلم اعتقاد داشته و همچنين تمامی بودنبه ازلی

درستی قلمِ خاقانی به 7،قضا و قدرتعريف  بهباتوجّه داند.شده توسط قلم ازلی مینوشته

 كند.ازلی را صادرِ قَدَر معرفی می
 

 نظامي. 5-7
 قلم قضا  -

 اي نشد مرقومبغير حرف خطا نكته

 بآب اشک ندامت توان سترد اين حرف

 

 درمــق ـۀر صحيفــقضا ب كلکز نوك  

 ولی چه سود؟ قضا نيست تابع قدرم

 (241: 1380)نظامی،                     

 قلم قدرت  -

 قدرت نگاشت كلکبر آن نقش كز 

 

 چ پنهان نداشتـرد هيـز چشم خ 

 (132: 1317)همان،                    

 قلم نگارنده/نويسنده

 دـاندهـه خاريـــك هــخامكز سر آن 

 

 دــاندهــاريــاريت نگـز نگـــنغ 

 (105: 1313 همان،)                
 

http://ganjoor.net/khaghani/
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 رشتوح چار ســنقش اين هفت ل

 

 ننبشت مـــقلی ــز يكـــز ابتدا ج 

 (357: 1315)همان،                 

 جفوفِ قلم  -
 ايدهـبحكمی كه آن در ازل ران

 

 ايز آنچه گردانده مــقلردد ــنگ 

 (9: 1316)همان،                      

 ساير -

 وز پاكـــآمرين دانشــتويی برت

 

 كوح خاــر لــده بــران قلمز دانش  

  8(2: 1316)همان،    

نظر داشته، در بيتی ديگر به  «ل ما خلق اهلل القلماوّ»نظامی در بيتی به حديث 

ل ما خلق اوّ» را به حديث اشاره كرده و در ابياتی ديگر اعتقادش «جفوف قلم»حديث 

صراحت خرد را گرايش اشعري نظامی، در دو مورد به رغمبه نشان داده است. «اهلل عقل

 كند:ين آفريدة الهی معرفی مینخست
 

 لاوّ خرد/عقل، صادر -
 

 ردـــدار كــديـرد را پـــنخستين خ

 

 دار كردـده بيــودش ديــور خـــز ن 

 (132: 1317)همان،                    
 

 ر خدايی درستـد حجتت بــو شــچ

 

 و گواهی نخستــر تـــرد داد بـــخ 

 (2: 1316)همان،                        

 ل دانستن، نشان از باورهاي كالمی متفاوت نظامی است:اين، سخن را صادر اوّبرعالوه
 

 لاوّ سخن، صادر  -
 

 فتررگــب مــقله ـــل كجنبش اوّ

 از كردـدن آغــد شــآم مــقلون ــچ

 ارـــن شمــــه پسيــــديشــل اناوّ
 

 ن درگرفتـــن ز سخــرف نخستيــح 

 ردـن باز كــسخ هــهان را بــم جـچش

 دارـن اينجا بـن سخـست ايـم سخنـه

 (38: 1313)همان،                         
 

 ارعطّ. 5-8

 قلم قضا  -
 قضا در تب و در تفت چه سود از كار

 ر توــزار لوح خوانم بـه هــی بــتا ك

 

 خفت چه سودخور و بیوز حكم ازل بی 

 رفت چه سود قلمه همی رود ـرچـز هــك

 (181ب: 1386)عطّار،                      

 قلم نگارنده  -
 ده است اجلمــو آمـــه دست تــور ب

 

 قلماري ـــا جـــت بمـد رضيـــــق 

 9(6: 1380)همان، 
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ة شدتقابل موسی و فرعون را نوشته و نيز بودنبهشتی و دوزخی ، اجلِ انسان وارعطّ

اشاره كرده، اين واژه  قلم ةابياتی كه به واژ یاموي تقريباً در تم داند.قلم در روز ازل می

برده است. در كاربه «حديث اوائل»و  «قلمجفوف » را با بار معنايی و مأخوذ از دو حديث

داند، ل میصادر اوّ آن را برده وكارار واژة قلم را بر مذاق اشاعره بههايی كه عطّكنار نمونه

كند. لين مخلوق معرفی میپيامبر را اوّ رنو منطق الطير،در  )ص(در هنگام نعت رسول

، ارعطّن.ك: )اند ار دانستههاي شيعی عطّاين تلقی را نشانۀ گرايش پژوهشگرانبرخی از 

 :(24الف: 1386
 لاوّ ی، صادرمحمّد نور -

 ودــوقات بــود مخلـور او مقصــن

 د از غيب غيبـد پديـل شه اوّـآنچ

 

 ودــوجودات بـدومات و مـل معــاص 

 چ ريبــهيیـاك او بـور پــود نــب

 (245-244: 1388)عطّار،             
 

 سعدی. 5-9
 قلم صنع  -

 نظران بر ورق صورت خوبانهـوتـچشم ك

 

 صنع خدا را قلمبيند و عارف خط همی 

 (35: 1385)سعدي،                             

 قلم قضا -
 دـــی پسنــار نيكـوكــی نكـديمـق

 

 دـــم نقش بنــدر رح قضا کكله ــب 

 10(2: 1359)همان، 

 قلم قدرت -
 ون الهیــچیـدرت بــق مــقل رّــس

 

 ون روي در آيينه پديد استـروي تو چ در 

 11(41)همان:                       

 ساير -
 د خراباتیـر مناجاتست ور رنــر پيــگ

 

 ست بر وي به سرانجامیرفته قلمیكس هر 

 (194)همان:                                        
 

 افتــدي بتـــر نااميـــر ســـه آخــب

 قلــمبختــــی بــــه بدبختـــی و نيک

 خورندیـی مــه سرپنجگـــه روزي بـــن

 

 رده يافتـــرش ناطلب كــی ديگــيك 

 ست و ما همچنـــان در شكــمبرفتـــه

 دـرنـتروزيگــگان تنـرپنجــه ســـك

 (130: 1359)همان،                        
 

اشعريِ معتقد،  مانند را بد بختميمون/ رندي/زهد، طالع بختی/بدبختی،نيک سعدي

شمارد، ليكن بايد ازلی را با قضاي الهی برابر می او قلم داند.ازلی می قلم ةشدنوشته

ن بنده است كه ر و معيّعبارت از تقدير يا سرنوشت مقدّ «قدر»بر معناي مشهور،  گفت
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شدن واقع و يافتنجريان «قضا» و است نوشته او نام به محفوظ لوح در را آن تعالی خداي

ی قضا ا تلقّامّ ،الهی به قدر درست است ، با درنظرگرفتن اين تفاسير، اطالق قلمآن است

 درستی نيست. از آن تعريف
 

 مولوی. 5-10

 قلم جبر  -
 دــخنر و سبلت مــر ســگفت قضا ب

 

 ستا اريـه ز جبـرفت یـقلمن ـكاي 

 (1/298: 1385)مولوي،              

 قلم نگارنده -
 رموسی و عيسيست مصوّ قلمشآنک از 

 

 دــرآمـصور ب ـۀاو دمدم ـۀاز نفخ 

 21(2/66)همان:                 

 قلم قضا -
 دام روز زاديـخوشی چه خوش نهادي به ك هچ

 

 رقضا مصوّ قلمردت ـدام دست كــبه ك 

 (3/2)همان:                                    

 جفوفِ قلم -
 ايتبريز اين تعظيم را تو از الست آورده

 

 القلمل جف از مفخر من شمس دين از اوّ 
 

 13(3/179)همان:                                

 پذيرقلم فرمان -
 قلمون ــم چــم حقـمن ميان اصبعين حك

 ه عصاستــه نبود زانک انديشــديشعشق را ان
 

 ه افعيستمــی و گــوسی عصا گاهـدر كف م 

 ن اعميستمــه مــی كـد عصا يعنـل را باشــعق
 

  14(3/121)همان: 

 ساير -

 ی خواهمـتنی خواهم من همچو منمن سيم

 دــدا شـو پيـوح چـر لـالقاب صالح الدين ب
 

 و سيم و درم داردــی كــبيزارم از آن زشت 

 دارد قلموح و ــر لــی منت بــانصاف بس
 

 15(2/43)همان:       

 كند.معرفی می يتشدن افعال و اقدار را از روي جبّارمولوي در تعبيري بديع، نوشته
 

 دــريـالن بــر طفـــزاران ســـد هـــچن

 امـــدم تمـــوف ببنـــــن در آن خـــم

 دــسبلت مخن ر وـــر ســـگفت قضا ب

 

 ستا ري ساريـــا دردســــم ز قضـــك 

 ستا ه مرا حكم و شهی جاريـون كــچ

 ستا ه ز جباريـــرفت یـــقلمن ــكاي

 (1/298)همان:                                
 

برخالف اكثر شاعران كه قلم ازلی را هم به قضاي الهی و هم به تقدير الهی تعبير    

بار و در آن يک مورد هم، قلم ازلی را قضاي الهی تلقی كرده لوي فقط يکاند، موكرده
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همانند ساير  او قلم، بيشترين بسامد را در آثار مولوي دارد.اشاره به حديث جفوف  است.

ا اين اعتقاد امّ ،آن اعتقاد دارد وسيلۀبهشدن اقدار و اعمال اشاعره به قلم ازلی و نوشته

وى در »گويد: كه همايی دربارة او میخاصّ خود اوست؛ چنان با تأويل و تفسير همراه

در چند موضع از مثنوى  «جفّ القلم بما هو كائن الى يوم الدّين»تفسير حديث معروف 

گويد مراد ظهور آثار و خواص ذاتى افعال و استنباطی متفاوت از ديگران دارد. وى مى

پاداش خوب خواهى ديد و  ،كنى اشياء است و معنى جف القلم اين است كه اگر خوبى

ت چيزى خاصيّبالجمله منظور اين است كه از هر جزاى بد خواهى ديد؛ و ،اگر بدى كنى

  .(96-1/95: 1362)« ذاتى آن چيز را بايد انتظار داشت

شدن قلم الهی بر افعال و اقدار، بيشترين اشارة مولوي به پس از معناي خشک

خدا، مقامِ  در دو جا مولوي مقام ولیّ قليبِ قلم است.بودن و تاختيارپذيري و بیفرمان

كند كه در عاشق را برتر از لوح و قلم معرفی میالدين، شمس تبريزي و دل خراب/حصال

 ازلی است. شدن تمامی افعال و اقدار توسط قلمبه نوشتهاو تعارض با اعتقاد 

حاديث جفوف قلم و أخوذ از اما كه فقط به معناي مبحث شاعران موردديگر خالف بر

اند، مولوي عالوه دهكراشاره  «نون والقلم» اند و يا به تركيببودنِ قلم پرداختهلاوّ صادر

 ن.ك:) ده استكربرداري قلم نيز بهره آنیقر ستفاده از معانی مذكور، از معانی ديگربر ا

 .(3/274: 1385و  2247-6/2246 و 3547-2/3544: 1363مولوي، 
 

 حافظ. 5-11

كه داند میعالم  را استعاره از صانع و آفريدگار ازلی ظ در بيشتر اشارات خود، قلمحاف

از قلم ازلی صادر شده ها ۀ بودنیكليّ ؛ در اين حديثی او از حديث اوائل استحاصل تلقّ

اين  ل اشارة چندانی نشده است و غالبا ًعنوان صادر اوّدر شعر حافظ به قلم به است.

 ت قرار ندارد:اهميّ لِمضمون در درجۀ اوّ
 قلم صنع -

 صنع نرفت قلمر ـــر ما گفت خطا بــپي

 

 ر پاك خطاپوشش بادــر نظــآفرين ب 

 (218: 1362)حافظ،                       
 

 مشاطه صنعش نكشد نقش مراد كلک

 

 ن حسن خداداد نكرداهر كه اقرار بد 

 (292)همان:                                
 

 یـع و يكـصن کـكلد ز ـنقش برآيهزار 

 

 دـرسـار ما نـري نقش نگـذيـه دلپـب 

 (320)همان:                                
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 لــز خاك پاي تو داد آب روي الله و گ

 

 ی و خاكیـصنع رقم زد به آب كلکچو  

 (920)همان:                                

 است.معشوق لپذيري و اهميّت خاك پاي مضمون اصلی ابيات، زيبايی، د

 ساير -

 د از رخ انديشه نقابكشيكس چو حافظ ن

 

 16شانه زدند قلمتا سر زلف سخن را به  

 (374)همان:                                   

 . استاصلی بيت  سنجی حافظ مضمونانديشه و نكته در اين بيت نيز قدرت
 

 گويد باز عشق را آن زبان نبود كه سرّ قلم

 

 تقرير است شرح آرزومندي وراي حدّ 

 (878)همان:                                 

رغم اينكه به توان گفتمی اساس اين بر نظر حافظ باشد،اگر در اين بيت قلم ازلی مدّ

ها را نوشته است، قادر به شناخت و تعريف عشق نيست. در اين بيت بودنی قلم، تمامی

زير كه به قلم ازلی اشاره  بيته در دو البتّبيشتري دارد؛  اهميّترزومندي نيز شوق و آ

 اصلی است: ازلی، مضمون و اعتبار قلم اهميّتكرده، 
 
 

 اش جان افشان كنيمآن نقّ كلکز تا بر ــخي

 

 درگردش پرگار داشت كاين همه نقش عجب 

 (174)همان:                                         
 

 خيال انگيز كلکو نكند فهمی زين ـك رـــه
 

 نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد 

 (330)همان:                                      

 جامي. 5-12
 ل بودن قلمصادر اوّ -

 رخاسته ستــو بـه چـصبحدم آن نفح

 رزدهـــــس مـــــــقلل س اوّــزان نف
 

 ن آراسته ستـن چمــر ايـــخشک و ت 

 ر زدهــــدم بـــان عـــر ز نيستـــس
 

  17(385-384: 3861)جامی،                                           

 قلم صنع -

 قلمِ کُن -

 باغ كهن ةوباوـــاي نـــگفت ك
 

 كن كلکديع ـنقش ب نـريـآخ 
 

 19(349: 1386)همان،                                    

 قلم قضا -
 قلمچه تا در اين كارگه بوقلمون هر

 

 ستا كند ثبت همه حكم قضا و قدرمی 

 20(21 :1390همان، )        

 ع ازلـصن مـــقلش ــود روحــب
 

 نيست قلمزن چه خلل مـقلر ــگ 
 

 18(194: 1386، همان)             
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 قلم تقدير -

 رــديـتق کــكله ــام ازل بـرق

 لــر عقــــنويس دفتهــديباچ

 

 رــغ تدبيــه تيـــد بــابقسام  

 ر عقلــوهـی بخش گــرخشان

 (751: 1386)همان،             

 قلم لطف -
 ج دانش درمیـم ز گنــی در دستــن

 قلمیوش آنكه ز لطف سود و نوك ـخ

 

 یــش قدمـه راه بينــم بــی از پايـــن 

 یــی از من رقمـوح هستـبگذاشت به ل

 (777: 1390 )همان،                      

 قلم عنايت -
 از كردـم ســـو رقـــعنايت چ کـكل

 

 ردــاز كــم آغــن رقــه پيش ايــاز هم 

 (376: 1386)همان،                         

 قلم حُسن -
 حسن به رويش نوشته بود كلکِحرفی كه 

 

 ب استرّــر معــر تـاز مشک ناب و عنب 

 (215 :1390)همان،                         

 قلم ابداع -
 القلمون وـوشت صورت نــد خــابرو و ق

 ف قامتتـون الـــداع را چــاب ۀـــخام

 

 رونــی ما يسطــدلكشت معن طّـنقش خ 

 نامده يک حرف خوش بر ورق كاف و نون

 (562)همان:                                    

 قلم کمال -
 شـــكمال کــكله از ــک نقطـک يــفل

 یــد تابـــورشيــور حكمتش خــز ن

 

 الشـاغ جمـه از بــک غنچـهان يــج 

 یـــابـردون حبــش گـر قدرتـــز بح

 (652: 1386)همان،                      

 ساير -

  بی واسطه قلمفيض ايشان چون رسيدست از 
 

 مانده محفوظند لوح آسا ز نقش هر خطا 
 

 21(14: 1390)همان، 

كند. لين مخلوق معرفی میل و اوّطور واضح قلم را صادر اوّاره بهجامی در چندين اش

ی بيشترين تلقّ داند.قلم ازلی می شدةافعال و اقدار را نوشته ۀمانند همۀ اشاعره، كليّ او

 كند.صنع است و او در بيشتر موارد، قلم را صانع عالم معرفی می از قلم ازلی، قلمجامی 

و در  تعالیاز سوي باري «كن» شدن فرمانزاري براي جاريقلم را اب نيز در مواردي وي

او نيز همانند  داند.می «كن» فرمان هاي حاصل ازآفرينشيكی از را  آنديگر مواردي 

ر تعبيري دجامی  دهد.قدرِ الهی نسبت میم به قضا و هم به تقدير/شعرا، قلم را ه بيشتر
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 چيزي از الشئ استنكه ابداع، ايجاد اي بهباتوجّهدهد. ابداع می بديع، به قلم صفت

  .كندمیتعالی خطاب خداي ، جامی قلم را با صفت: ذيل ابداع(1352-1325دهخدا، )

يا  همچون اماميه جامی ،ل بودن قلمو اعتقاد به صادرِ اوّ  يادشده موارد تمامی رغمبه

 كرده است: معرفی يمحمّد نور از شده صادر را قلم و دانسته ازلی را يمحمّد نور فه،متصوّ
 

 ور اوستـع ازل نــه شمــك محمّد

 دـــاز شـه او بــی بـــج هستــدر گن

 

 ور اوستــرف منشــن حــلياوّ مــقل 

 دــر راز شــــوهــزن گـــش مخــدل

                              (1386 :915) 

 كند:سخن معرفی میة و جايی ديگر قلم را زاد
 

 ن داده استــاد سخد قلمه ــچرــگ

 گرفتن زاد سخن درــون ز سخــچ

 ش رازهاــكردهـــن پـــست سخـه

 

 ن زاده استـن او هم ز سخـی سخـب 

 رفتـرگــن بــن راز سخــرده ازيــپ

 آوازها ةردــــــــــن مـــــكدهــزن

 (385-384)همان:                       
 

 واژۀ قلم . ترکيبات پرکاربرد6

 ها و اضافاتها، تركيبیرا با تعبيرها، تلقّ واژة قلمگونه كه ديده شد، شاعران همان

از قلم ان معناي روشنی مفسّراينكه  بهباتوجّهاند. بنابر آنچه گذشت، بردهكارگوناگونی به

ی شاعران از واژة قلم اي، تلقّگونهبه ها و اضافات رااين تركيب توانمیاند، ارائه نكرده

)صُنع، قرآنی  بارة قلم و كلماتنبوي در ه حاصل تلفيق معانی مأخوذ از احاديثدانست ك

قلم  بارةل دراوّ ايشان با درنظرگرفتن معنی حديث صادراست.  كُن، قضاء، قَدَر، قدير، قادر(

تركيبات قلم صنع، قلم ، (إِلَى الْأَبَد، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ الْقَلَمُ اللَّهُ مَا خَلَقَ )إِنَّ أَوَّلَ

ه، آفريننداند و قلم ازلی را صانع، را ساختهتقدير، قلمِ قدرت ...  كُن، قلم قضاء، قلم

 اند.عالم معرفی كرده ده و توانا در آفرينشده، روزيفرمان

و  ازلی به فرمان ل، قلماوّ اين تعابير وارد است كه در حديث صادر كالمی به اين ايراد

ا شاعران، در اين امّ ،تعالی، واسطۀ آفرينش مخلوقات معرفی شده است خواست خداي

 برداشت توانمیه با تسامح اند؛ البتّمخلوقات دانسته قلم را آفريدگارِ تركيبات، خودِ

 ی كرد.مَجاز تلقّبه شاعران را 
 

 نتيجه . 7

ند و در اكثر تفاسير، براي انظر نداشتهان در معنی دقيق واژة قرآنی قلم اتّفاقمفسّر

ت آن ماهيّ دربارة ،قصص و اسرائيليات اند يا با طرحوي به تأويل آوردهاين واژه ر فیمعرّ
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در قرآن  اين واژه راعلمی و محققانه،  ان با اظهارنظرمفسّراند. بعضی از نظر كردهاظهار

ضبط، نگهداري و آن را در  اهميّت دانند و ارزش و اعتبار و دليلمیكتابت  همان قلم

جفوفِ  گيري از حديث اوائل و حديثان نيز با بهرهمفسّراند. برخی از علوم دانسته انتقال

تعالی  لين چيزي كه خدايمذكور، اوّ اند. براساس احاديثفی قلم پرداختهقلم، به معرّ

م جاري آفرينش بر اين قل هاياقدار، افعال و بودنی او، تمامی ، قلم بود و به فرمانآفريد

 تغيير در آنها وجود ندارد. و امكان شد

قلم  هاي مذهبی/كالمی خود به واژة قرآنیگرايش بهباتوجّهگو نيز پارسی شاعران

ل بودنِ قلم و اوّ ه اسماعيلی است، به صادرخسرو كناصراند. شاعري همانند كرده توجّه

به  توجّهنداشته و بدون اعتقادي قلم ازلی  ها توسطافعال و اقدار و بودنی شدننوشته

آن را مردود دانسته است.  حديث منسوب به پيامبر، معنی مأخوذ از حديث و مضمون

 ا تحليل اصطالحات كالمی/مذهبینيز چنين برخوردي با اين باور داشته است. ب خيّام

نظامی  آنان پی برد؛ شاعري همانند توان به اصالت اشعارموجود در آثار شاعران، می

تأثير ل بودنِ قلم، تحتاوّ گرايش دينی و زهدآميز، در كنار اعتقاد به صادر بهباتوجّه

يز نخستين آفريده ت و فالسفه يونانی، عقل، خرد و سخن را نزندگی، مسيحيّ محيط

يا مولوي، همانند ادبی به واژة قلم پرداخته  خاقانی، بيشتر ازلحاظ تصويرسازيداند. می

در  ، امّاداندافعال و اجسام می م را بروز خاصيّت ذاتیمعتزله، معناي حديث جفوف قل

 رد. خالصه اينكه عواملقرار ندا اهميّت لشعر حافظ، معناي واژة قرآنی قلم در درجۀ اوّ

خورد. نكتۀ ديگر اينكه در میچشمشاعران از اين واژه به برداريی و بهرهمختلفی در تلقّ

شود كه حاصل بیقضا، هردو ديده می لمتركيبات قلم تقدير و ق ،شاعران شعر اكثر

 ی ايشان به تفاوت معناي قضا و قدر است.توجّه

سخن آخر اين كه اكثر شاعرانی كه به شعرشان پرداختيم، واژة قلم را منطبق با 

ه البتّ ؛اندنبوي استفاده كرده دة اشاعره و با استفاده از معناي مأخوذ از احاديثعقي

 برداري از احاديث اوائل در شعر برخی از شاعراندر بهره شيعی هايی از گرايشنشانه

از اصطالحات  آنان برداريبهره در شاعرانه لتخيّ و ذوق كه داشته وجود فتصوّ به متمايل

 .نبوده استتأثير كالمی بی
 

 نوشتپي
قلم را  ل بودنِ قلم،اوّ حديث صادر بهباتوجّهمان، شيعه، متكلّ رغم اينكه در بيشتر متون كالمیبه .1

 ،است الهی قضاي نكه مقصود از قلم،آ، تعابيري مبنی بر اند، در برخی از اين متونكل دانسته همان عقل
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و بخششِ  بدان رسيدن براي اصرار و الؤس و درخواست و دعا به آنچه اينكه اشكال اامّ» خورد:میچشمنيز به

لوح قدر الهی، به تصوير رقم زده و  وجودش خواهد، چيزي است كه قلم قضاي ازلی، به تقديراو می

 .(4/351: 1383)شيرازي،  «ؤال آن؟س ج طلب و دشواريپس چه نيازي به رن ؛آن ارتسام يافته ثبوت

2.  

 

 .(83: 1377)غزالی،  

   ،(113: 1361)فروزانفر. 

؛ گلدزيهر، 130–129تا: ل، بنگريد به )سيوطی، بیتحقيق در اصالت احاديث صادر اوّ براي

ل ادر اوّو براي تحقيق در پيشينۀ احاديث ص( 482–481، 1425؛ شلش، 187و  182-183: 1386

و  130-109: 1388؛ نيكلسون، 67–66: 1389؛ اترك، 58–50: 1385منش، الهی)بنگريد به 

 (.23: الف1388، عطّار

-635: 1313؛ محيط طباطبايی، 23-14: 1370؛ زرياب خويی،  170-137: 1369شيرانی، ن.ك: ) .3

 (.53-20: 1372 ؛ مهدوي دامغانی، 35-26: 1363؛ خالقی مطلق،  498 -458: 1366؛ صفا،  672

 ؛123و  83: 1360؛ 391و  223: 1354)سنايی،  قلم نگارنده: بارةر درشواهد ديگ ةمشاهدبراي  .4

 .190و 182: 1387

 .از صحابۀ پيامبر .5

، 89: 1387؛ 825و  814، 527، 479، 416، 213، 118، 99، 85: 1382: )خاقانی، و همچنين  .6

 .(220 و188-189

هاي عقلی، كالمی و عرفانی ختلفی كه در كتب ادبی، قواميس و فرهنگبه تعابير و تفاسير مباتوجّه .7

صورت بيان كرد: قدر ترين تعريف را بدينترين و درستتوان سادهاز دو واژة قضا و قدر شده است، می

عبارت از تقدير يا سرنوشت مقدّر و معيّن است كه خداي تعالی آن را در لوح محفوظ به نام او نوشته 

كنند يا به جاي شدن آن است، ولی معموالً آن دو را با هم اشتباه میيافتن و واقعجريان است و قضا

 برند.كارمیيكديگر به

 .(8و  2: 1313همچنين: )نظامی، و  .8

 .(181: 1386و  603و  825: 1380: )عطار،و همچنين .9

 .(194و  179: 1385و همچنين: )سعدي،  .10

 .(280و  299: 1359 و همچنين: )سعدي، .11

 .(6/280: 1385 همچنين: )مولوي،و  .12

 .(3153-5/3131و  3941و  3851-1/3850: 1363و همچنين: )مولوي،  .13

-1/393: 1363و  172و  6/138و  198و  85-4/84و  290و  231: 1385 و همچنين: )مولوي، .14

 .(3734-4/3721و  2783-3/2772؛ 394

 .(1305-2/1302: 1363و   298/ 6و  4/184؛ 178و  176، 278/ 3: 1385مولوي؛ و همچنين: ) .15
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اند، نگارندگان بر اين باورند كه اي نكردهكدام از شارحان حافظ به اين مطلب اشارهرغم اينكه هيچبه .16

در سورة الرحمن باشد و حافظ، بيان/سخن را نوشته « الْبَيانَ عَلَّمَهُ»تواند همان می« سخن»در اين بيت، 

 تواند شاهدي براي اين مدعا باشد:ت از نظامی میداند و اين بيو آفريدة قلم ازلی می
 

 فتررگـــم بـه قلــل كجنبش اوّ
 

  ن درگرفتـــحرف نخستين ز سخ 
 

 .(711: 1390؛ 757و  595، 451: 1386)جامی،و همچنين:  .17

 .(800و   480، 316، 120: 1390و   601، 453: 1386)جامی،  و همچنين: .18

 .(47: 1390و  370-369: 1386 )جامی،و همچنين:  .19

 .(272و  102 :1390، )جامیو همچنين:  .20

 :1386و  628و  610، 503، 478، 346، 218، 182، 129 :1390، )جامیو همچنين:  .21

462-463، 583). 
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